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Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat

• Nuorista 20-25 % on jokin mielenterveyshäiriö, joka on saanut alkunsa jo 
lapsuudessa tai nuoruudessa

• Työkyvyttömyys on lisääntynyt vv.2005-2015 30 %

• n. 7300 alle 25- vuotiasta nuorta oli v. 2016 lopussa työkyvyttömyyseläkkeellä



Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat

• Eläköityminen jättää työelämän ulkopuolelle, avun hakeminen koetaan 
leimaavana tai apu ei tunnu oikeanlaiselta

• Masennushäiriöt, psykoottiset häiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö

• Psykoterapia, työhön ohjaava kuntoutus tehoavat

Pauliina Mattila-Holappa 2018 https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/mielenterveyden-hairiot-vievat-yha-useamman-nuoren-tyokyvyn-vain-joka-viides-palaa-
pysyvasti-tyomarkkinoille

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/mielenterveyden-hairiot-vievat-yha-useamman-nuoren-tyokyvyn-vain-joka-viides-palaa-pysyvasti-tyomarkkinoille


Toivon ja epätoivon 
dialogi

• Voivatko myös negatiiviset kokemukset 
käynnistää toipumisprosessin?

• Toivo toisen puolesta

• Ammattilaisen fiilis omasta työstä: Miten 
vaikuttaa?



Toivoton tapaus

Haave opiskelun jatkamisesta antoi toivoa. Kohtasin jonkun, joka uskoi ja luotti

minuun, kykyihini sekä voimavaroihini selviytyä. Kutsun tätä kohtaamista ja

asiakassuhdetta kuntoutumiseni käännekohdaksi
Päivi Rissanen, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157106

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157106


Abi-treenit

• Yle, Lukiolaisten liitto hankki osallistujat -> 8, kokemusasiantuntija

• Ryhmä kokoontui 5 x 3 tuntia

• Teemana: tavoitteet, motivaatio, voimavarat ja arjen asiat, vertaisuus

• Oppimistavat ja apuvälineet

• Tulossa verkkovalmennusta



Mikä vertaisuudessa vaikuttaa?

• Puhuminen auttaa jäsentämään elämän tilannetta

• Tunteiden tunnistaminen helpottuu ja tunteet saavat nimen

• Tulevaisuuden usko vahvistuu

• Tilanne realisoituu ja hahmottuu väliaikaiseksi

• Löytyy uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja

• Tulee tunne siitä, että joku oikeasti välittää

• Pääsee pahimman yli

• Saa esimerkin selviytymisestä



Arvostava kohtaaminen
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• Kuunteleminen

• Kysyminen

• Kunnioittaminen

• Kannustaminen



Myönteistä ja rakentavaa 
vuorovaikutusta
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• Rohkaisu ja kannustaminen
• Tarkkaavainen läsnäolo
• Myönteinen, mutta realistinen 

palaute
• Tuki ja kuunteleminen
• Myötätunto ja huomioiminen
• Ilahduttaminen



Mikä vahvistaa toivoa ja vähentää stigmaa?

• Arvostava vuorovaikutus

• Vertaistuki, selviytymistarinat

• Läheiset ihmissuhteet

• Voimien vahvistaminen

• Itsemyötätunto ja hyväksyntä

• Omien arvojen mukainen elämä, oman- näköinen elämä

• Unelmat

• Mielekäs tekeminen

• Hengellisyys/henkisyys

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi

• Hoito, apu, tieto



Oireista huolimatta hyvä elämä

1. Omannäköinen elämä

2. Positiivinen mielenterveys

3. Toivo

4. Leimoista ja asenteista vapautuminen ja uusi minäkuva

5. Osallisuus ja tasa-arvoisuus

6. Kokemuksellisuus

7. Läheiset ja omaiset



Parin kanssa pohdittavaksi

Millaisia esimerkkejä löydät arjesta, joissa toteutuu

- Kuunteleminen

- Kannustaminen

- Kunnioittaminen

- Kysyminen



Mielenterveyden keskusliitto: https://www.mtkl.fi/
Omat avaimet- hankkeen tietoihin ja yhdyshenkilöihin, 
https://www.mtkl.fi/toimintamme/hankkeet/omat-avaimet/

Nyyti ry, jossa NUORTEN MIELENTERVEYSASIAT! 
https://www.nyyti.fi/

Perhetyöhön yhden vanhemman perheiden 
liittoon, https://monimuotoisetperheet.fi/jarjestot/yhden-
vanhemman-perheiden-liitto-ry/

Läheisille ja omaisille suunnattuun tukeen ja toimintaan 
https://finfami.fi/

Mielenterveystalon sivuille, tietoa ja tukea kaikkeen mt-asiaan. 
https://www.mielenterveystalo.fi/

Väestöliittoon. http://www.vaestoliitto.fi/ ja 
https://www.hyvakysymys.fi/

https://www.mtkl.fi/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/hankkeet/omat-avaimet/
https://www.nyyti.fi/
https://monimuotoisetperheet.fi/jarjestot/yhden-vanhemman-perheiden-liitto-ry/
https://finfami.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/




Huomaammeko 
hyvän?


